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VEDTEKTER 
 

MOTORHISTORISK KLUBB NORD – ØSTERDAL 
 
 
 
 

§ 1 Navn 
 

Klubbens navn er Motorhistorisk klubb Nord – Østerdal ( MHKNØ ) og ble stiftet 1. januar 1984.
  
 

§ 2 Klubbens virkeområde og formål 
 

2.1 Klubbens virkeområde er Nord – Østerdal, men er åpen også for medlemmer fra andre 
kommuner dersom de ellers fyller vilkårene for medlemskap. 

2.2 Klubben skal være upolitisk, men skal sammen med andre veteranklubber arbeide for å 
fremme vilkårene for veterankjøretøyet overfor myndighetene. 

2.3 Klubben skal arbeide for oppsporing, restaurering og bevaring av kjøretøy, motorer og 
maskiner av motorhistorisk interesse. 

2.4 Klubben skal samle inn historiske og tekniske data om kjøretøyer og det som vedrører disse. 
2.5 Klubben kan alene, eller sammen med andre, delta i arrangementer, sosiale aktiviteter, turer 

og konkurranser for veterankjøretøyer. 
 

§ 3 Ansvar 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar 
for gjeld. 
 

§ 4 Medlemskap 
 
4.1 Klubben er åpen for alle medlemmer som godtar klubbens vedtekter og de vedtak som              

klubbens styre fatter, og som betaler kontingent. Medlemmene har stemmerett på årsmøter 
dersom kontingenten er betalt innen årsmøte holdes. 

4.2 Styret kan nekte medlemskap, eller ekskludere medlemmer som er illojale mot klubben eller 
skader klubbens renomme og interesser. 

 

§ 5 Stemmerett 
Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. 
 

§ 6 Medlemskontingent 
  

6.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 
6.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år strykes som medlem. 
 

§ 7 Godtgjørelser  
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men styret kan innvilge godtgjørelse for 
eventuelle utlegg. 
 

§ 8 Årsmøte  
 

8.1 Årsmøtet, skal holdes innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet. 
8.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene ved mail 

eller SMS og/eller ved kunngjøring i klubbens medlemsblad «Bladfjæra». 
8.3 Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. 
8.4 Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
8.5 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 

media til å være til stede. 
8.6 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen 

har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.                               
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8.7 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 
1 uke før årsmøtet og må vedtas med ¾ flertall. 

8.8 Årsmøtet kan diskutere saker som ikke er oppført på saklisten, men kan ikke fatte vedtak i 
saker som ikke er oppført på saklisten.  

 
 

§ 9 Avstemming og valg på årsmøte 
 

9.1 Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

9.2 Dersom et medlem krever det, skal valg foregår skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan 
eventuelt føres opp på stemmeseddelen.  Stemmesedler som er blanke, eller som 
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, 
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

9.3 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Dette skjer ved eliminering av kandidater som har fått 
færrest stemmer ved hver valgomgang. 

9.4 Styre- og valgkomitemedlemmene samt revisorer velges for 2 år, mens styreleder og 
nestleder velges for 1 år. 

 

§ 10 Årsmøtets gjøremål 
 

Årsmøtet skal: 
10.1 Godkjenne innkallingen 
10.2 Velge møteleder 
10.3 Velge to til å underskrive møteprotokollen 
10.4 Behandle årsmelding 
10.5 Behandle regnskap i revidert stand 
10.6 Behandle innkomne forslag 
10.7 Fastsette kontingent 
10.8 Vedta budsjett 
10.9 Velge: 
 a) Styremedlem(mer) og eventuelt varamedlem(mer). 
 b) Styreleder og varaleder. 
 c) Revisorer. 
 d) Valgkomite. 

 

§ 11 Ekstraordinært årsmøte 
 

1. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 
stemme- berettigede medlemmene krever det. 

2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers 
varsel. 

3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 

 

§ 12 Styret 
 

12.1 Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Styret er høyeste 
myndighet mellom årsmøtene.  Styret velger selv kasserer, sekretær og materialforvalter. 
Kasserer og materialforvalter kan velges blant medlemmene og kan, men må ikke være 
medlemmer av styret. Det samme gjelder tillitsmenn for eventuelle arrangementer eller 
komiteer. 

12.2 Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til 

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere klubben utad. 

12.3 Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 

12.4 Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

12.5 Klubben tegnes av styreleder eller kasserer. Ved investeringer, kjøp eller salg av klubbens 
aktiva skal dette skje ved attestasjon av styreleder sammen med et styremedlem. 
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§ 13 Endring av vedtekter 

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmene. 

 
§ 14 Oppløsing 

 
14.1 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Det kan velges et 
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

 
14.2 Klubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen 

arbeider for å fremme ved at aktiva i form av eiendeler og kapital overføres til offentlig 
museum dersom dette påtar seg å forvalte eiendeler og kapital i samsvar med klubbens 
formål og interesser. 

 
14.3 Dersom museet ikke kan forplikte seg til dette kan årsmøte vedta å overføre klubbens aktiva 

til annen motorhistorisk klubb eller annet ideelt formål, forutsatt 3/4 flertall blant de 
frammøtte medlemmer.  

 
14.4 Dersom klubben eier eller disponerer klausulerte eiendeler ved oppløsningen gjelder 

klausulens bestemmelser.   
 

         
 

 
 
 
Nærværende vedtekt for Motorhistorisk Klubb Nord – Østerdal er vedtatt i årsmøte 
den 08.februar 2017 og avløser vedtekter vedtatt den 1. januar 1984. 


